veckoschema 12
-myrorTid Måndag Tisdag
08.15
09.00

svenska

Livet i bokstavslandet:
Glass

svenska
Bokstaven Jj

Genomgång av veckans läsruta

Onsdag
idrott inne
Motorikbana

Torsdag
so

Rocka sockorna

Ta med ombyte och handduk.

Fredag
musik

Sång och musiklek
tillsammans med
Nyckelpigorna

Eleverna duschar efter
lektionen.

RAST

9.00
9.30

9.30
10.30

matematik

svenska

engelska

matematik

musik

Klockan

Bokstaven Jj

Meka med engelska

Klockan

Sång och musiklek

s. 65

Nyckelpigorna

LUNCH + RAST

10.30
11.30

11.30
12.15

tillsammans med

svenska
Sagostund

småslöjd
Bokstavspyssel Jj

matematik/
utelek
Problemlösning i små grupper

teaterpjäs
kl 12.00 - 12.40
”Hör du vinden?”

bild
Påskpyssel

Genomgång av läsläxan:

Christel läser turvis med alla

12.15
13.00

elever

fri utelek

13.00
13.30

Klasslärare: Christel Fors
klassassistenter: anita ekberg och hanna berglund

V E C K O B R E V
v . 12
Hejsan allihopa!
Denna vecka fortsätter vi med utvecklingssamtal! De flesta har bokat in sig och
fått en tid, men påminner er som ännu inte anmält er att göra det så fort
som möjligt! Anmälan till utvecklingssamtalen sker skriftligt på en lista som
hänger på klassrumsdörren. Eleverna har fått en trivselblankett som ni,
tillsammans med ert barn, får fylla i hemma innan ert samtal. Blanketten lämnas in
till mig i god tid INNAN ni kommer på utvecklingssamtal så att jag hinner förbereda
mig. Om man tappar bort sin lapp finns det fler att skriva ut på hemsidan under
fliken ”Blanketter” och ”Trivselblankett A”. Jag ser fram emot att träffa er alla!
På torsdag får förskoleklasserna och åk 1 se Scenkonst Sörmlands
teaterföreställning ”Hör du vinden?” i skolans idrottssal. Föreställningen är ett
klassiskt sagotema i koreografi av Ingrid Olterman. Slagverkaren Jon Fält fyller
föreställningarna med rytmer, musik och sång och dansaren Micke Strid tar ut
svängarna i denna fartiga och finurliga danssaga.
Samma dag, torsdag den 21 mars, har FN utlyst till Världsdagen för Downs syndrom och vi i förskoleklass Myror och
Nyckelpigor vill uppmärksamma denna fina dag genom att ROCKA SOCKORNA extra mycket! Att rocka sockorna är
enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.
Tillsammans kan vi förändra människors attityd och se till att alla är välkomna i vårt samhälle!
Hälsningar från skolsyster Mary-Ann Lunde
Jag Mary-Ann kommer att träffa alla barn i förskoleklass under vårterminen, för att utföra en längd-, vikt-, syn-, hörseloch trivselkontroll. Detta är en uppföljning från Bvc. Jag påbörjade hälsobesöken senaste vecka och fortsätter på onsdag
vecka 13.
Ha en fin vecka!
Christel
070 - 1819057

